
 ................... :اموسم الدراسي
 ساعة واحدة: مدة اإجاز

 انوي إعدادي الثالثة :الس》ة

 
 الヘرض المحروس ااول

 غة العربيةلالمادة 
 ااسدس ااول

 

: .....................قطاع التعليم امدرسي  

............................... :نيابة إقليم  

 ...............................… :نويةا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 (1ラ: )حدキ الメゅイヨ الヵグ ينتヨي إليه النص - 1

- メゅイヨال..................................... :. 

 (1ラ: )اشゥゲ حسب سيベゅ النص مゅ يヤي - 2

 ....................................: يゲダف -

 ......................................: أنتحب -

أケبعる ألドゅヘ فボط في )استァゲガ من النص األドゅヘ الدالる عヴヤ الヨعヨイين الديني ヱالعヘヅゅي ヱصنゅヰヘ حسب الイدメヱ التゅلي  - 3

るنゅكل خ) :(1ラ) 

 

 الヨغイم العヘヅゅي الヨعイم الديني

........................................................................ ............................................................................ 

 

        

 

 ｻربة الصاة اأو{
ى أطراي اأربعة وأضع وجهي على اأرض، إليها عل أهويｻمدت ي مكاي، بي》ما ك》ت أحدق ي البقعة الｰ أمامي، حيث كان علي أن 

ｽيلت ضحكات أصدقائي . م أستطع أن أنزل ب》فسي إ{ اأرض، لقد خيل ‾ أن ساقي مقيدان ا تقدران على اانث》اء! م أستطع أن أفعل ذلك
الردد ي دي》ه  مذموما فعلهضيي أن أصر رجا وم يكن ير . وｽيلُت كم سأكون مثرًا للشفقة والسخرية بي》هم. ي وقهقهاهم، وهم يراقبونيومعار 

 .وااهتمام بكام ال》اس
اآن صرت على أربعｰ، م ترددت . أخذت نفسًا عميقاً، وأرغمت نفسي على ال》زول. أرجوك، أرجوك أعيي على هذا: أخذت أدعو

. ه أكر .ر، وتلفظت ثاث مرات بعبارة سبحان ري اأعلىأفرغت ذهي من كل اأفكا .وبعد ذلك ضغطت وجهي على السجادة، قليلةحظات 
وصارعت عواطفي وكرائي ي ما . أي شيء أن يصرف انتباهي السماحوأبقيت ذهي فارغاً، رافضاً . قلتها، ورفعت من السجود جالساً على عقي

 .به كاملة ي آخر سجدةي كل شوط، حｯ أني ك》ت ي سكي》ة ش أهونتبقى ‾ من الصاة، لكن اأمر صار 
وكلما ازداد بكائي، ازداد إحساسي أن قوة خارقة من اللطف والرمة . أَخَذت الدموع ت》همر على وجهي، ووجدت نفسي أنتحب بشدة

 :وت هذا الدعاء اأخرفهو أني ي حاجة ماسة إ{ ه، وإ{ الصاة وقبل أن أقوم من مكاي، دع: ته ي ذلك الوقتأما أهم ما أدرك .ｼتض》ي
من الصعب جدًا أن أحيا بكل ما ع》دي من ال》واقص . خلصي من هذ《 احياة. فر بك مرة أخرى، فأهلكي قبل ذلكاللهم، إذا ｻرأُت على الك

 .والعيوب، لك》ي ا أستطيع أن أعيش يوماً واحداً آخر وأا أنكر وجودك
 بتصرف – 322، 322ص " . حｯ امائكة تسأل. "نغالدكتور جيفري ا

:اانطاベص ن  

:القراءة  



 

 

4 - ゲトأس るعツص النص في بガل: (3ラ) 

 .ヨヤيグ الゅガلي من اأخゅトءأسゆヲヤ التيらボل كل تガヤيص متヨツن لأفケゅム التゅليる ب *

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 (2ラ) :عヤيゅヰأبコゲ الボيるヨ الヨحヲヨلる في النص مستدا  - 5

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 (1ラ: )اضらط بゅلشムل التュゅ الれゅヨヤム الヨسゲト تحتキ ゅヰاخل النص - 1

 [ラヲأَه - ゥゅالسヨ – قヤيヲヵ – るヤأَه]         

 (1ラ: )استァゲガ من النص مゅ يヤي - 2

 اثيんعل من الゅاسم ف :................................................ 

 اثيんال ゲعل من غيゅاسم ف :.......................................... 

3 -  るヤヨه جらله شヲヨمع メヲعヘاسم م ゅヰل فيヨتستع りيدヘم るヤヨكب جケ(1.5ラ) 

 .ستヲفيる لヤشヅヱゲ الヲヤトヨبるتらボل كل جるヤヨ مヘيدヱ りم

..................................................................................................................................................... 

4 - るليゅالت るヤヨイه في الヤヨع ヅゲشヱ لهヲヨمعヱ علゅヘاسم ال キحد( :1.5ラ) 

るヤヨイعل الゅヘله اسم الヲヨه معヤヨع ヅゲش 
 ......................................................... ....................... ....................... أمتأكد أنت من جヲابك؟

 
 (1ラ[ )مグمヲمゅ فعヤه: ]أعゆゲ مゅ كتب بガط مツغキ ヅヲاخل النص - 5

- ゅمヲمグم :........................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................: فعヤه -

 

 
 

اكتب يヲميる تحムي فيゅヰ عن تゲイبる اجتيポコゅ أメヱ فチゲ كتゅبي في إحدン الヲヨاキ الりケゲボヨ خاメ هグا الヲヨسم الدケاسي 

 .ケキ ゅسته في مりケゅヰ كتゅبる اليヲميれゅمستゲヨんا م

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

:اللغويلدرس ا  

:اإنشاءو التعبير  



 ................... :اموسم الدراسي
 ساعة واحدة: مدة اإجاز

 انوي إعدادي الثالثة :الس》ة

 
 الヘرض المحروس ااول تصحيح

 غة العربيةلالمادة 
 ااسدس ااول

 

: .....................قطاع التعليم امدرسي  

............................... :نيابة إقليم  

 ...............................… :نويةا  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 (1ラ: )حدキ الメゅイヨ الヵグ ينتヨي إليه النص - 1

 .الメゅイヨ ااسامي -

 (1ラ: )اشゥゲ حسب سيベゅ النص مゅ يヤي - 2

 ...يحメヲ، يغيゲ، يらعد : يゲダف -

 أبムي: أنتحب -

أケبعる ألドゅヘ فボط في )استァゲガ من النص األドゅヘ الدالる عヴヤ الヨعヨイين الديني ヱالعヘヅゅي ヱصنゅヰヘ حسب الイدメヱ التゅلي  - 3

るنゅكل خ) :(1ラ) 

 

 الヨغイم العヘヅゅي الヨعイم الديني

りاダه  - ال–  りدイء -سゅالدع  るボヘف  –الشヅاヲئي   -عゅムع -بヲالدم 

 

        

 

 ｻربة الصاة اأو{
ى أطراي اأربعة وأضع وجهي على اأرض، إليها عل أهويｻمدت ي مكاي، بي》ما ك》ت أحدق ي البقعة الｰ أمامي، حيث كان علي أن 

ｽيلت ضحكات أصدقائي . م أستطع أن أنزل ب》فسي إ{ اأرض، لقد خيل ‾ أن ساقي مقيدان ا تقدران على اانث》اء! م أستطع أن أفعل ذلك
الردد ي دي》ه  مذموما فعلهضيي أن أصر رجا وم يكن ير . وｽيلُت كم سأكون مثرًا للشفقة والسخرية بي》هم. ي وقهقهاهم، وهم يراقبونيومعار 

 .وااهتمام بكام ال》اس
اآن صرت على أربعｰ، م ترددت . أخذت نفسًا عميقاً، وأرغمت نفسي على ال》زول. أرجوك، أرجوك أعيي على هذا: أخذت أدعو

. ه أكر .ر، وتلفظت ثاث مرات بعبارة سبحان ري اأعلىأفرغت ذهي من كل اأفكا .وبعد ذلك ضغطت وجهي على السجادة، قليلةحظات 
وصارعت عواطفي وكرائي ي ما . أي شيء أن يصرف انتباهي السماحوأبقيت ذهي فارغاً، رافضاً . قلتها، ورفعت من السجود جالساً على عقي

 .به كاملة ي آخر سجدةي كل شوط، حｯ أني ك》ت ي سكي》ة ش أهونتبقى ‾ من الصاة، لكن اأمر صار 
وكلما ازداد بكائي، ازداد إحساسي أن قوة خارقة من اللطف والرمة . أَخَذت الدموع ت》همر على وجهي، ووجدت نفسي أنتحب بشدة

 :وت هذا الدعاء اأخرفهو أني ي حاجة ماسة إ{ ه، وإ{ الصاة وقبل أن أقوم من مكاي، دع: ته ي ذلك الوقتأما أهم ما أدرك .ｼتض》ي
من الصعب جدًا أن أحيا بكل ما ع》دي من ال》واقص . خلصي من هذ《 احياة. فر بك مرة أخرى، فأهلكي قبل ذلكاللهم، إذا ｻرأُت على الك

 .والعيوب، لك》ي ا أستطيع أن أعيش يوماً واحداً آخر وأا أنكر وجودك
 بتصرف – 322، 322ص " . حｯ امائكة تسأل. "نغالدكتور جيفري ا

:اانطاベص ن  

:القراءة  



 

 

4 - ゲトأس るعツص النص في بガل: (3ラ) 

 :يらボل كل تガヤيص متヨツن لأفケゅム التゅليる بأسゆヲヤ التヨヤيグ الゅガلي من اأخゅトء *

 りاダاء الキفي أ キケゅالس キキゲت. 

 تهヰاجヱ اقيل التيゲالعヱ れゅبヲعダال . 

 りاダاء الキن من أムヨالتヱ れゅبヲعダي الトガت. 

  ロケヲصف شعヱبりاダاء الキبعد أ るأنينヨトلゅ. 

 (2ラ) :عヤيゅヰأبコゲ الボيるヨ الヨحヲヨلる في النص مستدا  - 5

れゅبヲعダغم كل الケ りاダاء الキأ ヴヤع ゲらダالヱ هゅب ラゅヨاإي .ヲالدليل من النص، هヱ : りاダال るبゲイت ヴヤع キケゅالس ケاゲإص

 .اأヱلヱ ヴالنゥゅイ في أキائケ ゅヰغم العゲاقيل التي ヱاجヰته

 

 

 (1ラ: )اضらط بゅلشムل التュゅ الれゅヨヤム الヨسゲト تحتキ ゅヰاخل النص - 1

         [ ヵَヲِأَْه–  ًるَヤيヤَِق–  ゥَゅヨَالس-  َラヲَأَْه] 

 (1ラ: )استァゲガ من النص مゅ يヤي - 2

 اثيんعل من الゅاسم ف : ゅツافケ ،ゅغケゅف ،ゅلسゅج... 

 اثيんال ゲعل من غيゅا: اسم فゲيんم 

3 -  るヤヨه جらله شヲヨمع メヲعヘاسم م ゅヰل فيヨتستع りيدヘم るヤヨكب جケ(1.5ラ) 

  .ستヲفيる لヤشヅヱゲ الヲヤトヨبるتらボل كل جるヤヨ مヘيدヱ りم

4 - るليゅالت るヤヨイه في الヤヨع ヅゲشヱ لهヲヨمعヱ علゅヘاسم ال キحد( :1.5ラ) 

るヤヨイعل الゅヘله اسم الヲヨه معヤヨع ヅゲش 
 يدメ عヴヤ الحヱ メゅااستメゅらボ - أنت متأكد أمتأكد أنت من جヲابك؟

- ュゅヰヘستゅب ベヲらمس 
 
 (1ラ[ )مグمヲمゅ فعヤه: ]أعゆゲ مゅ كتب بガط مツغキ ヅヲاخل النص - 5

- ゅمヲمグمل: مゅع メヲعヘاسم م ヲهヱ ،بダته في النヲنعヨبع لゅنعت ت. 

 .نゅئب فゅعل مゲفヲع بゅلヱ ،るヨツهヲ مゅツف، الゅヰء مゅツف إلىه: فعヤه -

 
 
 
 
 

:اللغويلدرس ا  



 
 

 
 

اكتب يヲميる تحムي فيゅヰ عن تゲイبる اجتيポコゅ أメヱ فチゲ كتゅبي في إحدン الヲヨاキ الりケゲボヨ خاメ هグا الヲヨسم الدケاسي 

 .ケキ ゅسته في مりケゅヰ كتゅبる اليヲميれゅمستゲヨんا م

 :معゅييゲ التヲボيم* 

- ゆヲヤトヨلゅب ュاالتزا. 

- りケゅヰヨال れاヲトيق خらトت. 

- るيヲغヤء الゅトمن اأخ るالسام. 

 

:اإنشاءو التعبير  


